Emmánuel Közösség
Együtt a katolikus egyház szolgálatában és a világ evangelizálásában
Közösség története:
Az Emmánuel Közösség Krisztushívők pápai jogú, nemzetközi nyilvános társulása. Statútumát a
Szentszék

2009-ben

véglegesen

jóváhagyta.

Kezdetei

1972-re

nyúlnak

vissza,

amikor

Franciaországban Pierre Goursat és Martine (Lafitte) Catta a karizmatikus megújulással találkozva
rendszeresen összejöttek imádkozni. Hozzájuk egyre többen csatlakoztak, így mára a Közösség az öt
kontinens 60 országban mintegy 12.000 tagot számlál. A Közösség „lelki központja” a középfranciaországi Paray-le-Monial városka, ahol több mint 300 évvel ezelőtt élt Alacoque Szent Margit.
Hazánkba Marik József és Erzsébet révén 1990-ben került a közösség. Jelenleg Magyarországon
százhetven fő körül van a különböző szinten elkötelezettek száma. A Közösséghez a Szentlélekben
megkeresztelkedett, különböző "életállapotú" hívők tartoznak: házas férfiak, nők, egyedülállók,
Isten országáért szűzi életet vállaló férfiak és nők, valamint papok. Összeköt bennünket az a
meghívás, amivel az Úr ebbe a közösségbe hívott meg mindegyikünket, hogy együtt törekedjünk az
életszentségre, szolgáljuk és hirdessük Krisztust.
A Közösség lelkisége
Közösségünk három alappilléren nyugszik:
1. Adoráció: az imaélet megújulása. A Közösség tagjai megtapasztalták, hogy az imádság, a
napi kapcsolat Istenünkkel elengedhetetlen feltétele annak, hogy valódi keresztény,
tanúságtevő életet élhessünk. Fontosnak tartjuk a rendszeres, hosszas egyéni imát, közösségi
alkalmainkon a közös dicsőítést, szentségimádást. Rendszeresen veszünk részt szentmisén
hétköznap is.
2. Kompassió: az imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra indít bennünket, hogy isteni
Mesterünk példájára irgalmas szeretettel forduljunk szükséget szenvedő embertársaink felé,
akár anyagi, akár lelki-szellemi szükségről legyen is szó. Ez az irgalmas szeretet az, ami a
Közösség szolgálatainak javát létrehozta és fenntartja.
3. Evangelizáció: a megismert Igazság, életünkben megtapasztalt öröm és szabadság arra
késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit velünk tett a mi Urunk. Az
Istentől elszakadt világban hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát életünk minden területén:
családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol szabadidőnket eltöltjük és nyilvánosan is.

Világban élő közösség vagyunk. Ez azt jelenti, hogy tagjaink többsége megmaradt eredeti
foglalkozásában, és igyekszik ebben a környezetben tanúságot tenni Isten szeretetéről.
Közösségi élet:
Közösségi életünk elsődleges színtere a házicsoport: hetente kiscsoportokban találkozunk
imádkozni, megélni a testvéri szeretetet és tanúságot tenni arról, hogyan van jelen életünkben Isten,
hogyan vezet bennünket a Szentlélek. Havonta közösségi lelkinapra, évente kétszer lelkigyakorlatos
hétvégére jövünk össze. A Közösség kifelé irányuló szolgálataiban közösen veszünk részt, ki-ki
lehetőségei, karizmái, képességei, életállapota szerint.
Szolgálatok:
A Közösség lehetőleg egyes plébániákhoz kötődve működik. Így szeretnénk egyházunkat belülről
szolgálni és megújítani. Elsősorban Budapesten vagyunk jelen, de a Kaposvári és a Székesfehérvári
Egyházmegyében is megtalálhatóak vagyunk. A magyar közösséghez tartozik a vajdasági csoport is.
Magyarországi szolgálataink:
•

Mezoné: nyitott imacsoport, közösség 16-25 év közötti fiataloknak

•

Nyílt imaestek rázós kérdésekkel

•

Első pénteki imaestek

•

AVE kurzus-egyedülálló szülőknek

•

Imanap az unokákért: nagyszülőknek, akiknek gyermekei elváltak

•

Újraházasodottak AVE kurzusa

•

Ne félj, nem ítéllek el! lelkigyakorlat abortusz vagy magzatvesztés okozta lelki fájdalmak
feldolgozására

•

Nyári táborok fiataloknak és családoknak

Közösség aktuális felelősei: Fogarasi Fábián és Katalin
Postacím: 1027 Budapest, Fő u. 73.
e-mail: info@emmanuel.hu
telefon: 30/ 461-5755
Honlap: www.emmanuel.hu
Facebook: https://www.facebook.com/emmanuelkozosseg

